
DUNAS MASPALOMAS RESORT

Rezort Dunas Maspalomas sa nachádza v roz¾ahlej záhrade. Pozostáva z bungalovov, 
ktoré umožòujú ubytovanie pre 2 - 7 osôb.  Celý komplex má nieko¾ko bazénov 
obklopených bujnou vegetáciou. Špièkoví kuchári sa vám postarajú o nezabudnute¾ný 
gastronomický zážitok. Na svoje si prídu aj milovníci golfu. Golfové ihrisko sa nachádza 
len 1000 metrov od komplexu. Na pláž v Maspalomas sa dostanete 20-minutovou 
prechádzkou popri palmovej oáze a jazere La Charca, alebo môžete využi� bezplatnú 
dopravu 4x za deò. Rovnako je možné využi� aj linkové autobusy, ktoré premávajú v 
hustom intervale. Pre deti je k dispozícii detské ihrisko a mini klub. K dispozícii je aj 
práèovòa. Súèas�ou objektu je aj supermarket.

Poloha hotela

Ubytovanie

Vybavenie hotela

Pláž

Šport a zábava zadarmo

Šport a zábava za poplatok

Stravovanie

vzdialenos� od pláže - 1400 m
vzdialenos� od letiska – 35 km
nákupné možnosti – v okolí
reštaurácie a bary – v okolí
obchodné centrum – 1400 m (Faro)

Bungalov
Obývacia izba s kuchynským kútom, oddelená spálòa, trezor 
(za poplatok), satelitná TV, Wi-Fi, telefón, vaòa so sprchou / 
sprchový kút, WC, sušiè vlasov, zariadená terasa.
Obsadite¾nos�: 

Bungalov 2 spálne
Rovnaké vybavenie ako bungalov, 2 samostatné spálne.
Obsadite¾nos�: 

Bungalov 3 spálne
Rovnaké vybavenie ako bungalov, 3 samostatné spálne, v 
tretej spálni sa nenachádza šatník, 2 kúpe¾ne.
Obsadite¾nos�:

Bungalov confort
Rovnaké vybavenie ako bungalov, moderný nábytok, sprcha s 
hydomasáž,  televízor v obývacej miestnosti a spálni.
Obsadite¾nos�: 

Rezort má 126 bungalovov s 1 spálòou, 22 bungalovov s 2 
spálòami a 14 bungalovov s 3 spálòami. K dispozícii je 
recepcia, WiFi v celom hoteli (v cene), reštaurácia, bar pri 
bazéne. Vo ve¾kej záhrade sa nachádzajú 2 bazény (v zime 
vyhrievané), 2 detské bazény (v zime vyhrievané), slneèné 
terasy. Stolièky, lehátka a slneèníky v závislosti od dostupnosti 
zdarma. Plážové osušky sú k dispozícii za poplatok / kauciu.

Nieko¾ko kilometrov dlhá pláž Playa del Inglés – Maspalomas 
s jemným svetlým pieskom a pozvo¾ným vstupom do mora. 
Ležadlá a slneèníky na pláži za poplatok.

animaèné denné a veèerné programy organizované hotelom
aerobik, posilòovòa, stolný tenis.

biliard, tenis, masáže a procedúry v beauty centre, vodné 
športy na pláži, golf.

All inclusive
raòajky, obedy a veèere formou bufetu, kuchárske show
poèas jedál nealko, pivo a víno
a la carte obed v bare pri bazéne (13.00 – 16.00)
drobné obèerstvenie (11.00 – 18.00)
popoludòajšia káva, èaj a zákusky (16.00 – 17.00)
zmrzlina (10.30 – 18.00)
nealkoholické a národné alkoholické nápoje v bare pri bazéne 
a v noènom klube (10.00 – 24.00).  Po 24.00 hod. sú nápoje v 
noènom klube spoplatnené.
Možnos� èerpania all inclusive služieb je na miestach a v 
èasoch urèených hotelom.

–

Oficiálna kategória

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah 5,6 / 6,0

35 km free free1 km1,4 km1,4 km100 m payfree
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